Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca
2017 r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz. 679 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej,
w części dotyczącej cmentarzy komunalnych, zmienia się wiersz tabeli oznaczony lp. 7, a to
w zakresie oznaczonym punktem 1, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Lp.
7.

Wyszczególnienie
1) piwnica – grób murowany dwupoziomowy

Cena (opłata) brutto zł
5.700,00

§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały określa zmianę ceny za grób murowany dwupoziomowy ze względu na znaczny wzrost
kosztów jakie ponosi Gmina Miasta Jaworzna za budowę ww. grobu, dlatego też zasadnym wydaje się
podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej w części dotyczącej cmentarzy komunalnych. Dotychczasowy cennik określa uchwała
Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017r. i w porównaniu do kosztów budowy
piwnicy zgodnej z kosztorysem ofertowym oraz informacją mailową od wykonawcy zachodzi konieczność
wprowadzenia zmian w tym zakresie ze względu na to, iż cena budowy przewyższa cenę sprzedaży.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem fakultatywnym oraz nie wiąże się ze zmianą stanu
zatrudnienia.
Jaworzno, 7 czerwca 2021 r.
Opracował: Tomasz Bachowski, Naczelnik Biura Gospodarki Komunalnej
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